
 

 

Sat Nam Membros da Academia, 

 A ATA está organizando uma série de chamadas de Zoom, facilitadas em vários idiomas e fusos 

horários, a fim de apoiar o processo de diálogo comunitário e servir coletivamente ao futuro. Muitos 

treinadores se voluntariaram a ser facilitadores das chamadas, e estamos também perguntando se você estaria 

disponível para facilitar uma ou mais dessas chamadas em seu idioma.  

 A fim de apoiar a facilitação e fornecer diretrizes claras para o processo, um grupo de treinadores 

reuniu as melhores práticas de facilitação de círculos e oferecerá uma orientação para estas chamadas da 

Academia. O treinamento é aberto a todos os membros da academia. O objetivo é ter pelo menos 75 

facilitadores que possam trabalhar em equipe para as chamadas que serão realizadas em inglês, chinês, russo, 

espanhol, francês, alemão, português, italiano e qualquer outro idioma que os membros da Academia 

necessitem.   

 Convidamos você a participar de um Treinamento e Orientação de Facilitadores oferecido por 

Gurucharan Singh, Gurudev Singh e Hari Charn Kaur: 

 

Quando 

http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/community-dialogue/ 

 

Observe que é necessário fazer um pré-registro - basta clicar no link de zoom e preencher algumas informações. 

Vai demorar menos de um minuto e é grátis. 

 

Como saber se quero ser um facilitador? 

Aqui estão algumas perguntas que podem ajudá-lo a decidir se você gostaria de servir desta forma 

 Você é capaz de manter um coração aberto e uma mente neutra durante conversas difíceis? 

 Você está em um espaço pessoal em que você pode sustentar o espaço para os outros e manter sua 

neutralidade na escuta? 

 Você se sente confortável em deixar de lado suas crenças e expectativas para ouvir e facilitar esse 

processo? 

 

E se eu já tiver habilidades de facilitador? Por que eu viria para a orientação? 

 Venha e compartilhe com seus pares sua experiência.  

 Apoie o processo para que possamos ter uma facilitação consistente e excelente em todas as 

chamadas. 

 

Posso participar do treinamento se eu não quiser ser um facilitador? 

 Sim, por favor, participe da chamada. 

 

Objetivo das chamadas 

 Crie um espaço seguro e construir confiança, 

 Permitir que todos compartilhem suas experiências abertamente a respeito das mudanças atuais na 

comunidade de Kundalini Yoga 

 Encontrar em nossa sabedoria coletiva uma fonte de inspiração e compromisso para aprofundar nossa 

prática e servir o futuro 

 Encontrar onde está a excitação e a paixão para trabalhar juntos como uma comunidade 

 Experimentar e dar forma ao modo como as chamadas serão contidas 

 

Se você estiver interessado em se tornar um facilitador ou tiver dúvidas, entre em contato com Hari Charn Kaur 

em hck@kriteachings.org ou através do WhatsApp +1-505-310-0202.  Aguardamos o seu contato! 

 

Bênçãos, 

Gurucharan Singh, Gurudev Singh, Hari Charn Kaur 

http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/community-dialogue/
mailto:hck@kriteachings.org

